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Stichting Erfgoed Lonneker 

 Van het bestuur, 

 

Ongeveer een jaar geleden, 

om precies te zijn 27 april 

2016, ging de molen en haar 

winkel na de brand weer 

voor de eerste keer open. 

Een moment om even bij stil 

te staan, maar een terugblik 

over het afgelopen jaar 

hebben we al gedaan in ons 

vorige nummer. Daarom 

kijken we nu liever vooruit.  

Er wacht ons weer een 

nieuw zomerseizoen waarbij 

we hopen dat we weer veel 

bezoekers mogen 

ontvangen. 

Zoals u wellicht heeft 

gelezen is de molen en 

winkel vaker geopend en 

daarmee willen we de 

trouwe klanten en alle 

passanten nog beter van 

dienst zijn. 

Herhaaldelijk hoorden we: 

‘we komen hier zo vaak 

langs en altijd is de molen 

gesloten’.  

Van april tot oktober is de 

molen op woensdag en 

donderdag van 13.30 – 16.30 

uur geopend en op 

zaterdag van 10.00-16.00 

uur.  

Met spanning hebben we 

ook uitgekeken naar de 

opbrengst van de 

RaboClubkascampagne. 

Vorig jaar leverde dat een 

bedrag van € 852,14 op. En 

in 2017 zijn we geeindigd op 

de 7e plaats (van de 300 

deelnemers) en ontvangen 

een bedrag van  

€ 1.138,00. Dank aan 

iedereen die op de molen 

heeft gestemd. 

 

Een aantal (deskundige) 

vrijwilligers is druk bezig 

geweest met de electriciteit. 

Er is een nieuwe meterkast 

geplaatst en ook wordt de 

electriciteitsvoorziening in de 

molen up to date gemaakt. 

Door de nieuwe glasvezel-

aansluiting is het binnenkort 

ook mogelijk om van een 

‘pinapparaat’ in de winkel 

gebruik te maken. 

  
 

Tot slot wensen wij u en de 

uwen fijne Paasdagen toe! 

 
(misschien met een eitje  

van de ‘molen’?)  
 



 

 

           

 

 

 

Wat staat er allemaal te 

gebeuren bij de molen?! 

 

Als we kijken naar alle 

activiteiten die gepland 

staan, dan kunnen we 

volmondig zeggen dat er 

VEEL staat te gebeuren. 

Als we het hebben over 

ontwikkelingen bij de molen, 

dan is daar op dit moment 

weinig over te vertellen. 

‘Achter de schermen’ zoals 

dat vaak zo mooi gezegd 

wordt, werken we verder 

aan de ontwikkeling van het 

molenerf. 

In een volgende nieuwsbrief 

hopen we daar wat meer 

over te kunnen vertellen. 

 

Onder het kopje 

‘ontwikkelingen’ kunnen we 

ook noemen de 

‘speerpunten’ van het 

bestuur om nog meer 

vrijwilligers te betrekken bij 

alle werkzaamheden/ 

taken/ klussen rondom de 

molen. 

Ook wordt er stevig aan de 

weg getimmerd ten aanzien 

van PR zaken. 

 

Over beide zaken zijn we 

tevreden.  

We krijgen meer bezoekers 

door Facebook, publicatie 

in ‘Ons Orgaan’ van Stawel, 

digitale sites van diverse 

weekbladen en onder 

anderen OverUit en 

Enschedepromotie. 

 

Meer bekendheid vraagt 

ook meer vrijwilligers. 

Daarom is het verheugend 

dat we voor de winkel, het 

educatieteam en voor de 

‘klussen’ veel nieuwe 

vrijwilligers mogen 

verwelkomen. 

Met elkaar kunnen we de 

Lonneker Molen draaiende 

houden. 

Maar uiteraard houden we 

ons aanbevolen voor nog 

meer ‘menskracht’. 

Het ligt in de bedoeling om 

naast de beide molenaars 

ook een aantal ‘molen-

gidsen’ in te zetten om 

rondleidingen te geven 

tijdens bijzondere openings 

dagen van de molen. Theo 

Diepemaat zal hiervoor een 

‘cursus’ geven voor 

belangstellenden.  
Opgave: lonnekermolen@gmail.com 

 

De molen is tijdens 

onderstaande dagen ook 

geopend.  

Voor bijzonderheden 

verwijzen we naar facebook 

Erfgoed Lonneker en de 

website: 

www.lonnekermolen.nl 

 

17 april: Tweede paasdag 

27 april Koningsdag 

5 mei Bevrijdingsdag 

13 en 14 mei: Nationale 

Molendagen 

25 mei: Hemelvaartsdag 

3, 4 en 5 juni: Pinksteren: de 

Kunstroute Lonneker gaat 

langs de molen 

11 juni: AOC leerlingen 

organiseren ‘dier&plezier’ op 

het molenterrein. 

 

 

 



 

 

Op Tweede Paasdag bent u van harte welkom bij de Lonneker Molen. 

 

Van 11.00 – 16.00 uur 

is er van alles te 

beleven.  

Want de Paashaas 

heeft ook op het 

molenerf hele 

bijzonder eieren 

verstopt. Als je de 

eieren gevonden 

hebt, kun je er ook 

nog wat mee doen? 

Daarover vertellen 

we je graag meer 

wanneer je in de 

molen bent.  

 

Onder de beste eierzoeker/puzzelaar verloten wij een ‘heerlijke prijs’! 

Ook kun je deze dag zelf graan malen met een oude handmolen en maak 

je van de tarwekorrel zelf volkoren tarwemeel. Wil je het verschil zien tussen 

meel en bloem? Ook dat laten we je zien. 

Onder begeleiding van de molenaar de steile trappen in de molen 

beklimmen en boven kijken hoe het ‘maalproces’ werkt? De molenaar 

vertelt graag en enthousiast het verhaal over deze oude molen uit 1851 door 

aan de hedendaagse generatie. Ook is er een doorlopende 

PowerPointpresentatie die jou van alles laat zien over de molen en het 

project ‘van akker tot bakker’ 

Hartelijk welkom! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Van de Stadswerkplaats  

 

 

 

 

Van de Stadswerkplaats Enschede 

kregen we een mooie houten 

winkelstellage cadeau waarin we 

onze artikelen  

prachtig kunnen etaleren. 

Een gebaar, dat zeer op prijs wordt 

gesteld. 

 

Hartelijke dank! 

 

Van de Bothoven is dit mooie 
plakwerkje als dank voor bezoek. 



 

                                                                     

 

 

                                                                                                            

 

 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting Erfgoed Lonneker: 

Geertjan Takkenkamp,  Bennie Kuiper 

Cees Purmer, Bennie Dood,  

Rob den Blanken.  

Er zijn nog twee vacatures. 

 

Culturele ANBI-status 

Bankrekeningnummer:  

NL50RABO 0305 683 306 

Email, websites en facebook: 

lonnekermolen@gmail.com 

 

www.lonnekermolen.nl 

www.stichtingerfgoedlonneker.nl 

facebook: stichting erfgoed lonneker 

 

redactie: Ans Purmer-Jagt 

 

Molenaars: 

Theo Diepemaat,  Frank de Bont (in 

opleiding) 

Coördinatie vrijwilligers: 

Gea Savonije 

geasavonije@gmail.com 

 
Bezoekadres: 

Lonnekermolenweg 80, Lonneker 

Telefoon molenwinkel 053-4310091 

Verzoeken voor excursies en rondleidingen: 

lonnekermolen@gmail.com 

 

Op de hoogte blijven van het  laatste nieuws? 

 

Wilt u graag tijdig ‘al het nieuws’ rondom de molen horen en/of zien? 

Volg ons op Facebook stichting erfgoed lonneker. 

De nieuwsbrief ontvangen? Geef uw emailadres door (via 

lonnekermolen@gmail.com)en u ontvangt onze digitale nieuwsbrief. 

 

Om eens te proberen 

Bij de molen zijn heerlijke producten te koop. 

Dat bracht ons op het idee om eens een lekker recept aan u door te 

geven. 

 

Havermoutkoekjes met honing  

 

Benodigdheden:  

100 gr havermout, 100 gr honing, 75 gr volkorenmeel,  

60 gr zachte roomboter, 1 ei, 1 theelepel bakpoeder.   

U kunt ook nog kleine stukjes chocola toevoegen. 

Verwarm de oven voor op 160 °C, Meng de ingrediënten door elkaar, 

Maak er bolletjes van en leg deze op de bakplaat, Bak de koekjes 

ongeveer 20 minuten. Laat ze helemaal af koelen voor je ze eet, dan zijn ze 

lekker knapperig. 

 

Eet smakelijk! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH9pSUsovTAhUFWxQKHXnoCY0QjRwIBw&url=http://www.xandrabaktbrood.nl/patisserie/havermoutkoekjes-met-chocolade/&psig=AFQjCNH1fnYuA8fYnQdMXqUHYJ0Gwism2A&ust=1491415587831299
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizqfrkq43TAhWBthQKHUnfAWMQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/computer-clipart&psig=AFQjCNG-dy4sO4gsw08yjF0UMsQFI2OOSg&ust=1491482597484627
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